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CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Universidade Federal do Rio Grande – FURG tem demonstrado ao
longo dos anos a capacidade técnica de gerenciar programas, projetos e ações
com ministérios, secretarias, prefeituras e empresas privadas dispondo de um
quadro de pessoal habilitado para estes fins.
A manutenção de um Centro de Referência Regional na Universidade
Federal do Rio Grande – FURG (CRR/FURG) se justifica pela necessidade de
ampliação de sua parceria com municípios vizinhos.
O CRR/FURG tem como objetivo promover a qualificação e articulação
das redes de atenção a usuários de crack e outras drogas da Região Sul do Rio
Grande do Sul. Destina-se à formação presencial permanente dos agentes,
trabalhadores e lideranças comunitárias que atuam nas redes públicas de saúde,
assistência social, educação, políticas para infância e adolescência, sistema de
justiça, segurança e outras políticas com interface na prevenção e cuidado dos
problemas relacionados ao uso de drogas e para estudantes de último ano dos
cursos superiores da área da saúde, ação social, psicologia, educação e direito.
O projeto deverá ser desenvolvido em polos que serão compostos por
municípios parceiros. Cada polo deverá ter uma sede que receberá os
participantes e desenvolverá as atividades organizadas de forma compartilhada
com os componentes de cada polo sob a orientação da Equipe técnica do
CRR/FURG/SENAD – 2014/2015.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
A presente proposta deverá atingir a 3ª e a 7ª Coordenadoria Estadual de
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e outros municípios a serem convidados,
beneficiando uma população de mais de 1 milhão de habitantes distribuídos em
27 municípios.
Deverão inscrever-se nas capacitações oferecidas pelo CENPRE/FURG
os servidores da Rede de Saúde dos seguintes municípios;
Aceguá; Amaral Ferrador; Arroio Grande; Bagé; Candiota; Cerrito; Chuí;
Cristal; Dom Pedrito; Herval; Hulha Negra; Jaguarão; Lavras do Sul;
Osório; Pedras Altas; Pedro Osório; Pinheiro Machado; Quaraí; Rio
Grande; Santana do Livramento; São José do Norte; São Lourenço do Sul;
MJ/SENAD

Santa Vitória do Palmar; Santo Antonio da Patrulha; Tramandai; Turuçu e
Uruguaiana.
O PÚBLICO A SER ATINGIDO
A população alvo ficará caracterizada por profissionais da área da saúde,
social, da psicologia, da odontologia, da educação, trabalhadores de CAPS, de
hospitais gerais; de ambulatórios, agentes de saúde, agentes do sistema
judiciário, do ministério público, da segurança pública e outros trabalhadores que
estiverem envolvidos com o tema da dependência química. Também poderão se
candidatar estudantes de último ano dos cursos superiores da área da saúde,
ação social, psicologia, educação e direito.
O CONTEÚDO A SER DESENVOLVIDO
Os cursos presenciais terão uma ementa básica que poderá ser alterada
de acordo com as discussões que serão promovidas entre a Equipe Técnica do
CRR/FURG e os gestores dos municípios pactuados. A ementa básica proposta
será a que segue: métodos e técnicas preventivas; Política Nacional sobre
Drogas (PNAD) e a Política Nacional sobre o Álcool; políticas setoriais de saúde
e de assistência social; rede de atenção; políticas nacionais de saúde mental;
drogas e seus padrões de uso; metodologia de projetos; metodologia de
pesquisa; epidemiologia do uso de drogas; abordagens terapêuticas do usuário
de drogas; intervenção breve, aconselhamento motivacional e redução de
danos; abordagem dos familiares do usuário de crack e outras drogas.
A METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS
Os conteúdos serão desenvolvido em polos que serão compostos por
municípios vizinhos. Cada polo, em um total de oito, deverá ter um município
sede que receberá os participantes e desenvolverá as atividades organizadas de
forma compartilhada com os componentes, sob a orientação da Equipe técnica
do CRR/FURG/SENAD – 2014/2015.
Os polos terão um curso teórico presencial de 20 horas e oficinas práticas
específicas para profissionais da educação e prevenção e para os que trabalham
em reabilitação de dependentes químicos, desenvolvidas em mais 20 horas.
As oficinas práticas (20 horas) para os trabalhadores da área da educação
serão em número de três e desenvolvidas no município sede em uma escola
eleita pelos participantes e com autorização da direção.
As oficinas práticas (20 horas) para os trabalhadores da área da
reabilitação serão também em número de três e desenvolvidas no município
sede no local de trabalho eleito pelos participantes e com autorização dos
coordenadores.
DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS FORMATIVOS
As atividades terão início com reunião do grupo de ministrantes para
combinações, acertos de conteúdos, padronização das apresentações com
relação a logomarcas utilizadas e aprovação do material de divulgação.
Na etapa seguinte, será realizada a capacitação dos bolsistas para
revisão do material bibliográfico, didático e relatórios, desenvolvimento de
atividades lúdicas e o tipo de ginástica laboral que será utilizada nos intervalos.

Os muncípios serão agrupados em polos, o que visa facilitar o trabalho da
Equipe Técnica do Projeto e integrar os profissionais e as entidades da região
que pactuaram. Serão necessários, pela proximidade geográfica, oito Polos,
sendo os municípios-sede eleitos pelos participantes. A Equipe Técnica do
CRR/FURG – 2014/2015 deverá sugerir a constituição dos polos e suas possíves
sedes considerando a presença de campi da FURG e/ou pela infraestrutura
disponível

